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Համարը N 1507Ն
Տիպը Հրաման
Սկզբնաղբյ悄�րը ՀՀԳՏ 2010.12.01/28(380)
Հոդ.371
Ընդ悄�նող մարﬕնը Կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան
նախարար
Ստորագրող մարﬕնը Կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան
նախարար
Վավերացնող մարﬕնը
Ուժի ﬔջ մտնել悄� ամսաթիվը 11.12.2010

Տեսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործ悄�մ է
Ընդ悄�նման վայրը Երևան
Ընդ悄�նման ամսաթիվը 14.10.2010
Ստորագրման ամսաթիվը 14.10.2010
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնել悄� ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
Մայր փաստաթ悄�ղթ:ԿրթԳտՆխ,14.10.2010,N 1507Ն
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`

Համապատասխան ինկորպորացիան`

ԿրթԳտՆխ,10.09.2012,N 833Ն

ԿրթԳտՆխ,14.10.2010,N 1507Ն

ՀՀ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԴՐՍԵԿ�ԹՅԱՆ ՁԵՎՈՎ (ԷՔՍՏԵՌՆ)
ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ� ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ԵՎ ՀՀ
ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�ԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25Ի N 78Մ ԵՎ ՀՀ
ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ Հ�ՆՎԱՐԻ 10Ի N 04Ն ԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ
Հ�ՆՎԱՐԻ 29Ի N 39Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐՆ �ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատ悄�թյան
նախարար悄�թյան կողﬕց
15 նոյեմբերի 2010 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11010425

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ
ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
14 հոկտեմբերի 2010 թ.

N 1507Ն

ՀՐԱՄԱՆ
ԴՐՍԵԿ�ԹՅԱՆ ՁԵՎՈՎ (ԷՔՍՏԵՌՆ) ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ� ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ԵՎ ՀՀ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�ԹՅԱՆ 1998
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25Ի N 78Մ ԵՎ ՀՀ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ
Հ�ՆՎԱՐԻ 10Ի N 04Ն ԵՎ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ Հ�ՆՎԱՐԻ 29Ի N 39Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐՆ �ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը խմբ. 10.09.12 N 833Ն)
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Հիմք ընդ悄�նելով «Կրթ悄�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան օրենքի 14րդ հոդվածի 7րդ մասի և
«Հանրակրթ悄�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան օրենքի 30 հոդվածի 1ին մասի 19րդ կետի դր悄�յթները
և ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան օրենքի 72րդ հոդվածի 1ին
մասով

Հրամայ悄�մ եմ՝
1. Հաստատել «Էքստեռն (դրսեկ悄�թյ悄�ն) փոխադրական և ավարտական քնն悄�թյ悄�ններ կազմակերպել悄�»
կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան նախարար悄�թյան 1998
թվականի մարտի 25ի «Էքստեռն ավարտական քնն悄�թյ悄�ններ անցկացնել悄� համար» N 78Մ, Հայաստանի
Հանրապետ悄�թյան կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան նախարարի 2006 թվականի հ悄�նվարի 10ի «Հանրակրթական դպրոցի
9րդ դասարանցիներին էքստեռն փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններին թ悄�յլատրել悄� համար կազմակերպվող
հարցազր悄�յցի չափորոշիչները հաստատել悄� և ՀՀ ԿԳ նախարարի 2001 թվականի դեկտեմբերի 21ի N 556Մ
հրամանը 悄�ժը կորցրած ճանաչել悄� մասին» N 04Ն և 2007 թվականի հ悄�նվարի 29ի «Էքստեռն փոխադրական և
ավարտական քնն悄�թյ悄�ններ կազմակերպել悄� կարգը հաստատել悄� մասին» N 39Ն հրամանները:
(2րդ կետը խմբ. 10.09.12 N 833Ն)
3. Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան նախարար悄�թյան աշխատակազﬕ
հանրակրթ悄�թյան վարչ悄�թյան պետ Ն. Հովհաննիսյանին և իրավաբանական վարչ悄�թյան պետ Մ. Գրիգորյանին`
հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան արդարադատ悄�թյան
նախարար悄�թյ悄�ն` պետական գրանցման:
4. Ս悄�յն հրամանի կատարման հսկող悄�թյ悄�նը վերապահել նախարարի տեղակալ Մ. Մկրտչյանին:

Ա. Աշոտյան

Հավելված
ՀՀ կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան նախարարի
2010 թ. հոկտեմբերի 14ի
N 1507Ն հրամանի

ԿԱՐԳ
ԴՐՍԵԿ�ԹՅԱՆ ՁԵՎՈՎ (ԷՔՍՏԵՌՆ) ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ�
I. ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ
1. Ս悄�յն կարգով կարգավորվ悄�մ են Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան հանրակրթական դպրոցի` անկախ
ենթակայ悄�թյ悄�նից և կազմակերպաիրավական ձևից (այս悄�հետ` դպրոց) սովորողի համար դրսեկ悄�թյան ձևով
(էքստեռն) փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններ, ինչպես նաև հիﬓական և ﬕջնակարգ կրթական ծրագրերին
համապատասխան` դրսեկ悄�թյան ձևով (էքստեռն) ավարտական քնն悄�թյ悄�ններ (այս悄�հետ` էքստեռն)
կազմակերպել悄� հետ կապված իրավահարաբեր悄�թյ悄�նները:

II. ԷՔՍՏԵՌՆ ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ՔՆՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ՄԸ
2. Դպրոցի սովորողների համար էքստեռն փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններ (հանրակրթական ծրագրի յ悄�րացման
նորմատիվ ժամկետների փոփոխ悄�թյ悄�ն) կազմակերպվ悄�մ են` ելնելով սովորողի կողﬕց հանրակրթական
ծրագրերի յ悄�րացման մակարդակից:
3. Էքստեռն փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններ կազմակերպվ悄�մ են դպրոցների 1ից 8րդ դասարանների
բացառապես այն սովորողների համար, ովքեր նախորդ (բացառ悄�թյամբ 1ին դասարանի) դասարանի տարեկան,
տվյալ դասարանի ընթացիկ և առաջին կիսամյակ悄�մ 悄�ս悄�ﬓական պլանով նախատեսված բոլոր առարկաներից
悄�նեցել են գերազանց առաջադիմ悄�թյ悄�ն (տարեկան悄�մ` 9 կամ 10 ﬕավոր, քննական` 10 բալային համակարգ悄�մ 9
կամ 10 ﬕավոր, իսկ 20 բալային համակարգ悄�մ` 18, 19 կամ 20 ﬕավոր), հիﬓական կրթ悄�թյան գերազանց悄�թյան
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վկայական, ինչպես նաև՝ 10րդ դասարանների փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններից գնահատվել են 9 կամ 10 ﬕավոր`
պահպանելով ս悄�յն կարգի 7րդ կետի պահանջները:
4. «Տեխնոլոգիա», «Ֆիզկ悄�լտ悄�րա», «Նախնական զինվորական պատրաստ悄�թյ悄�ն» առարկաներից ազատված
լինելը չի կարող արգելք հանդիսանալ էքստեռն կարգով քնն悄�թյ悄�ններ հանձնել悄�ն:
5. Ուս悄�ﬓառ悄�թյան ամբողջ ժամանակահատված悄�մ դպրոցի սովորողը դասարանից դասարան վաղաժամկետ
կարող է փոխադրվել ﬕայն ﬔկ անգամ:
6. Առաջին և երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող դպրոցի ավարտական դասարանների
սովորողների համար էքստեռն փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններ չեն կազմակերպվ悄�մ:
7. Միջազգային օլիմպիադաներ悄�մ (առարկայական, սպորտային), մրցաշարեր悄�մ, առաջն悄�թյ悄�ններ悄�մ,
փառատոներ悄�մ մասնակց悄�թյ悄�ն 悄�նենալ悄� դեպք悄�մ երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական դպրոցի 10րդ դասարանի սովորողների համար, նրանց ցանկ悄�թյան դեպք悄�մ, կազմակերպվ悄�մ
են էքստեռն փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններ` պահպանելով ս悄�յն կարգի 3րդ և 4րդ կետերի պահանջները:
8. Սովորողի համար էքստեռն փոխադրական քնն悄�թյ悄�նները կազմակերպվ悄�մ են հետևյալ ընթացակարգով.
1) ﬕնչև տվյալ 悄�ս悄�ﬓական տարվա հ悄�նվարի 10ը սովորողի ծնողը, դասղեկը և առնվազն 3 դասավանդող
悄�ս悄�ցիչ համատեղ գրավոր դիմ悄�մ են ներկայացն悄�մ դպրոցի տնօրենին՝ սովորողին դասարանից դասարան
վաղաժամկետ փոխադրել悄� առաջարկով, որը 3 աշխատանքային օրվա ընթացք悄�մ քննարկվ悄�մ է դպրոցի
մանկավարժական խորհրդի նիստ悄�մ,
2) ս悄�յն կարգի 3րդ և 4րդ կետերի պահանջների ապահովման դեպք悄�մ մանկավարժական խորհ悄�րդը
որոշ悄�մ է կայացն悄�մ՝ թ悄�յլատրել սովորողին դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրման
քնն悄�թյ悄�ններին մասնակցել悄� մասին,
3) դպրոցի տնօրենը մանկավարժական խորհրդի որոշ悄�մը և սովորողի առաջադիմ悄�թյան վերաբերյալ
փաստաթղթերը 3 աշխատանքային օրվա ընթացք悄�մ ներկայացն悄�մ է ՀՀ կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան
նախարար悄�թյ悄�ն (այս悄�հետ` Նախարար悄�թյ悄�ն):
9. Մանկավարժական խորհրդի կողﬕց դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրման երաշխավորված
սովորողը` անկախ դպրոցի ենթակայ悄�թյ悄�նից և կազմակերպաիրավական ձևից, Երևան քաղաք悄�մ
կենտրոնացված կարգով հանձն悄�մ է փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններ.
1) 16րդ դասարաններ悄�մ` «Մայրենի» և «Մաթեմատիկա», 78րդ դասարաններւմ` «Հայոց լեզ悄�» և
«Մաթեմատիկա» (հանրահաշիվ, երկրաչափ悄�թյ悄�ն), իսկ 10րդ դասարան悄�մ` «Հայոց լեզ悄� և հայ գրական悄�թյ悄�ն»,
«Մաթեմատիկա» (Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր, Երկրաչափ悄�թյ悄�ն), «Հայոց պատմ悄�թյ悄�ն»
առարկաներից:
2) Քնն悄�թյ悄�ններն անցկացվ悄�մ են Հայաստանի Հանրապետ悄�թյան կրթ悄�թյան և գիտ悄�թյան նախարարի
(այս悄�հետ` Նախարար) հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողﬕց: Հանձնաժողովը նախագահ悄�մ է
Նախարարը կամ Նախարարի տեղակալը:
3) Փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններն (գիտելիքների ստ悄�գ悄�մը) անցկացվ悄�մ են տվյալ դասարանի 2րդ
կիսամյակի և հաջորդ դասարանի 1ին կիսամյակի 悄�ս悄�ﬓական պլաններով նախատեսված բոլոր առարկաների
ծրագրային նյ悄�թի շրջանակներ悄�մ:
4) Քնն悄�թյ悄�նների թեստերը կազմվ悄�մ են՝ հիﬓական դպրոցի սովորողների համար Նախարար悄�թյան
«Կրթ悄�թյան ազգային ինստիտ悄�տ» ՓԲԸի (այս悄�հետ` ԿԱԻ), ավագ դպրոցի սովորողների համար՝ ՀՀ
կառավար悄�թյան աշխատակազﬕ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի (այս悄�հետ` ԳԹԿ) կողﬕց:
Թեստերը փակ ծրարով ներկայացվ悄�մ են Նախարար悄�թյ悄�ն՝ առնվազն 15ական առաջադրանք` ս悄�յն կարգի
9րդ կետի 1ին ենթակետով սահմանված առարկաներից՝ ըստ քնն悄�թյ悄�ններին ներկայացված հայտերի քանակի:
10. Քնն悄�թյ悄�ններն անցկացվ悄�մ են Նախարար悄�թյան կողﬕց ընտրված դպրոց悄�մ, Նախարարի հրամանով
հաստատված ժամանակաց悄�յցով` հ悄�նվարի 2026ը ընկած ժամանակահատված悄�մ:
11. Կենտրոնացված փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններն անցկացնող հանձնաժողովի դրական եզրակաց悄�թյան
դեպք悄�մ սովորողն իրավ悄�նք է ստան悄�մ հանձնել տվյալ դասարանի 悄�ս悄�ﬓական պլանով նախատեսված
ﬓացած առարկաների քնն悄�թյ悄�նները, որոնք անցկացվ悄�մ են սովորողին երաշխավորած դպրոց悄�մ` դպրոցի
տնօրենի հրամանով ստեղծված հանձնաժողոﬖերի կողﬕց:
12. Ս悄�յն կարգի 11րդ կետ悄�մ նշված քնն悄�թյ悄�նները կազմակերպվ悄�մ են հ悄�նվարի 27ից փետրվարի 15ն
ընկած ժամանակահատված悄�մ` առարկայական ﬔթոդական ﬕավոր悄�ﬓերի կողﬕց կազմած քննական
առաջադրանքներով:
13. Ս悄�յն կարգի 12րդ կետ悄�մ նշված ժամանակահատված悄�մ հանձնվող քնն悄�թյ悄�նների ժամանակաց悄�յցը
ներկայացվ悄�մ է լիազոր մարﬓին և Նախարար悄�թյ悄�ն:
1) «Հայոց լեզ悄�», «Մաթեմատիկա», «Հայոց պատմ悄�թյ悄�ն», բնագիտական առարկաներից և օտար լեզ悄�ներից
քնն悄�թյ悄�ններն անցկացվ悄�մ են գրավոր, իսկ ﬓացած առարկաների քնն悄�թյ悄�նները՝ ըստ մանկավարժական
խորհրդի որոշման:
2) Փոխադրական բոլոր քնն悄�թյ悄�ններից 10 բալային համակարգ悄�մ 910 ﬕավոր գնահատվել悄� դեպք悄�մ
դպրոցի մանկավարժական խորհ悄�րդը որոշ悄�մ է կայացն悄�մ սովորողին դասարանից դասարան վաղաժամկետ
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փոխադրել悄� մասին:
14. Դպրոց悄�մ կազմակերպվող փոխադրական քնն悄�թյ悄�ններին կարող են մասնակցել Նախարարի լիազոր
ներկայաց悄�ցիչը, ՀՀ մարզեր悄�մ` տարածքային կառավարման մարﬓի, իսկ Երևան悄�մ` Երևանի
քաղաքապետարանի աշխատակազﬔրի կրթ悄�թյան վարչ悄�թյ悄�նների ներկայաց悄�ցիչները:
15. Դպրոցի տնօրենը մանկավարժական խորհրդի որոշման հիման վրա սովորողին հրամանով փոխադր悄�մ է
հաջորդ դասարան և հնգօրյա ժամկետ悄�մ տեղեկացն悄�մ Նախարար悄�թյանը և Լիազոր մարﬓին:
16. Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների քննական գնահատականները
համարվ悄�մ են կիսամյակային և տարեկան գնահատականներ:

III. ԷՔՍՏԵՌՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ՄԸ
17. Էքստեռն ավարտական քնն悄�թյ悄�նները կազմակերպվ悄�մ են կրթական 2րդ և 3րդ աստիճանների
հանրակրթական հիﬓական, ընդհան悄�ր ծրագրերին համապատասխան:
18. Էքստեռն կարգով հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական ստանալ悄� համար կարող է դիﬔլ ﬕնչև տվյալ
օրաց悄�ցային տարվա դեկտեմբերի 31ը ներառյալ 16 տարին լրացած (լրացող) անձը (այս悄�հետ՝ դրսեկ):
19. Էքստեռն կարգով ﬕջնակարգ կրթ悄�թյան ատեստատ կարող է ստանալ.
1) էքստեռն կարգով հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական ստացած և 18 տարին լրացած դրսեկը` էքստեռն կարգով
հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական ստանալ悄� տարվա` ս悄�յն կարգի 23րդ կետի 1ին ենթակետով սահմանված 3րդ
քննաշրջանից սկսած,
2) հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական 悄�նեցող անձը, եթե վկայական ստանալ悄� տարվանից անցել է 4 և ավելի
տարի (տարիների հաշվարկը կատարվ悄�մ է 悄�ս悄�ﬓական պարապմ悄�նքների ավարտման օրվանից)` 23րդ կետով
սահմանված առաջին, երկրորդ և երրորդ քննաշրջաններ悄�մ:
20. Էքստեռն ավարտական քնն悄�թյ悄�նները կազմակերպվ悄�մ են Երևան քաղաք悄�մ` Նախարար悄�թյան կողﬕց
էքստեռն ավարտական քնն悄�թյ悄�ններ կազմակերպել悄� իրավ悄�նք ստացած ավագ դպրոց(ներ)悄�մ:
21. Կրթ悄�թյան առանձնահատ悄�կ պայմանների կարիք 悄�նեցող դրսեկների համար էքստեռն ավարտական
քնն悄�թյ悄�ններ կազմակերպվ悄�մ են Նախարար悄�թյան կողﬕց ընտրված դպրոց(ներ)悄�մ:
22. Ինքնակրթ悄�թյամբ զբաղված անձը, ցանկ悄�թյան դեպք悄�մ, կարող է գրավոր դիﬔլ որևէ ավագ դպրոց`
քննական առարկաներից վճարովի հիմ悄�նքներով լրաց悄�ցիչ պարապմ悄�նքներ կազմակերպել悄� խնդրանքով:
23. Հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական և ﬕջնակարգ կրթ悄�թյան ատեստատ ստանալ悄� համար էքստեռն
ավարտական քնն悄�թյ悄�նները կազմակերպվ悄�մ են 3 քննաշրջաններով.
1) 1ին քննաշրջան` փետրվարի 15ից մարտի 15ը ներառյալ` ըստ Նախարարի հաստատած
ժամանակաց悄�յցի:
2) 2րդ քննաշրջան` ավարտական և պետական ավարտական քնն悄�թյ悄�նները՝ ըստ ավարտական և պետական
ավարտական քնն悄�թյ悄�նների ժամանակաց悄�յցի, մյ悄�ս առարկաները՝ ըստ Նախարարի հաստատած
ժամանակաց悄�յցի:
3) 3րդ քննաշրջան` հոկտեմբերի 15ից նոյեմբերի 15ը ներառյալ` ըստ Նախարարի հաստատած
ժամանակաց悄�յցի:
24. Ավարտական փաստաթ悄�ղթ ստանալ悄� համար դրսեկը կամ նրա օրինական ներկայաց悄�ցիչը դիմ悄�մ է
ներկայացն悄�մ ս悄�յն կարգի 20րդ կետ悄�մ նշված ավագ դպրոցի տնօրենին` յ悄�րաքանչյ悄�ր քննաշրջանից 30
աշխատանքային օր առաջ:
25. Դիմ悄�ﬕն կից ներկայացվ悄�մ են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական ստանալ悄� համար`
ա. անձը հաստատող փաստաթ悄�ղթ,
բ. տեղեկանք նախնական կրթ悄�թյան մասին` առկայ悄�թյան դեպք悄�մ,
գ. ս悄�յն կարգի 35րդ կետով նախատեսված տեղեկանքը՝ առկայ悄�թյան դեպք悄�մ.
2) ﬕջնակարգ կրթ悄�թյան ատեստատ ստանալ悄� համար`
ա. անձը հաստատող փաստաթ悄�ղթ,
բ. հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական (բնօրինակը),
գ. ս悄�յն կարգի 35րդ կետով նախատեսված տեղեկանքը՝ առկայ悄�թյան դեպք悄�մ:
26. Էքստեռն ավարտական քնն悄�թյ悄�ններ հանձնող դրսեկը կամ նրա օրինական ներկայաց悄�ցիչը դիմ悄�մ悄�մ
նշ悄�մ է, թե տվյալ քննաշրջան悄�մ քանի՞ քնն悄�թյ悄�ն է ցանկան悄�մ հանձնել և ո՞ր առարկաներից (պահպանելով
ս悄�յն կարգի 20րդ կետի պահանջները):
27. Փաստաթղթերը ներկայացվ悄�մ են ﬔկ անգամ` բոլոր քննաշրջանների համար:
28. Փաստաթղթերի ընդ悄�ն悄�ﬓ ավարտվ悄�մ է քննաշրջանը սկսվել悄�ց 10 աշխատանքային օր առաջ:
29. Էքստեռն քնն悄�թյ悄�ններ կազմակերպող ավագ դպրոցը փոխվել悄� դեպք悄�մ փաստաթղթերի պատճենները
փոխանցվ悄�մ են նոր դպրոցի տնօրենին:
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30. Փաստաթղթերի պատճենները փոխանցող ավագ դպրոցի տնօրենը պատշաճ կերպով տեղեկացն悄�մ է այդ
մասին դրսեկին կամ նրա օրինական ներկայաց悄�ցչին:
31. Ս悄�յն կարգի պահանջներին համապատասխանող Էքստեռն քնն悄�թյ悄�ններ հանձնել ցանկացողների
փաստաթղթերը դպրոցի տնօրենը քննաշրջանը սկսվել悄�ց առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացն悄�մ է
Նախարար悄�թյան աշխատակազﬕ հանրակրթ悄�թյան վարչ悄�թյ悄�ն` փաստաթղթերի 悄�ս悄�ﬓասիր悄�թյան և
սահմանված կարգին համապատասխան քնն悄�թյ悄�ններին թ悄�յլատրել悄� համար:
32. Գրավոր քնն悄�թյ悄�նների թեստերը կազմվ悄�մ են ԳԹԿի կողﬕց և տրամադրվ悄�մ են Նախարար悄�թյանը,
բանավոր քնն悄�թյ悄�նների առաջադրանքները` դպրոցի համապատասխան առարկայական ﬔթոդական
ﬕավոր悄�ﬓերի կողﬕց:
33. Էքստեռն քնն悄�թյ悄�ններ հանձնող դրսեկները քննական անբավարար գնահատականներ ստանալ悄�
դեպք悄�մ առաջադրանքներ չեն ստան悄�մ:
34. Ս悄�յն կարգի 23րդ կետով սահմանված 2րդ քննաշրջանի ընթացք悄�մ որևէ պատճառով քնն悄�թյ悄�ններին
չներկայացած դրսեկը ավարտական և պետական ավարտական քնն悄�թյ悄�նները հանձն悄�մ է ԳԹԿի սահմանած
օրերին:
1) 1ին, 2րդ կամ 3րդ քննաշրջաններ悄�մ որևէ պատճառով որևէ քնն悄�թյան չմասնակցած դրսեկը տվյալ
քնն悄�թյ悄�նը հանձն悄�մ է հաջորդ տարիներին` երեք քննաշրջանների ընթացք悄�մ:
35. Էքստեռն ավարտական քնն悄�թյ悄�ններ հանձնած դրսեկին ս悄�յն կարգի 20րդ կետ悄�մ նշված դպրոցի
տնօրենը տրամադր悄�մ է տեղեկանք՝ գնահատման 10 ﬕավորային համակարգ悄�մ՝ 410, 20 ﬕավորային
համակարգ悄�մ՝ 820 ﬕավոր ստանալ悄� վերաբերյալ:
36. Դրսեկի ստացած գնահատականները 悄�ժի ﬔջ են ﬕնչև հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական կամ ﬕջնակարգ
կրթ悄�թյան ատեստատ ստանալը:
37. Դրսեկը հաջորդ քննաշրջաններին քնն悄�թյ悄�ն է հանձն悄�մ ﬕայն այն առարկաներից, որոնցից քնն悄�թյ悄�ն չի
հանձնել կամ գնահատման 20 բալային համակարգ悄�մ ստացել է 17, 10 ﬕավորային համակարգ悄�մ` 13
ﬕավորներ:
38. Քնն悄�թյ悄�նների հանձնաժողոﬖերը կազմ悄�մ է (են) էքստեռն քնն悄�թյ悄�ններ անցկացնել悄� իրավ悄�նք
ստացած դպրոց(ներ)ի տնօրեն(ներ)ը.
1) 9րդ դասարանի համար` նախագահ և հանձնաժողովի երկ悄� անդամ,
2) 12րդ դասարանի համար՝ նախագահ և հանձնաժողովի երեք անդամ:
39. Էքստեռն կարգով քնն悄�թյ悄�նների վերահսկող悄�թյ悄�նն իրականացն悄�մ է Նախարար悄�թյ悄�նը:
40. Բոլոր քնն悄�թյ悄�ններից գնահատման 10 ﬕավորային համակարգ悄�մ՝ 410, 20 ﬕավորային համակարգ悄�մ՝
820 ﬕավոր ստացած դրսեկներին սահմանված կարգով տրվ悄�մ է հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական կամ
ﬕջնակարգ կրթ悄�թյան ատեստատ՝ «Էքստեռն» նշ悄�մով: Նշ悄�մը կատար悄�մ է Նախարար悄�թյան աշխատակազﬕ
համապատասխան ստորաբաժան悄�մը:
41. Էքստեռն ավարտողները գովասանագրով կամ ﬔդալով չեն պարգևատրվ悄�մ:
42. Էքստեռն ավարտողներին տրված հիﬓական կրթ悄�թյան վկայականը կամ ﬕջնակարգ կրթ悄�թյան
ատեստատը գրանցվ悄�մ է դպրոց(ներ)ի հիﬓական կրթ悄�թյան վկայականների կամ ﬕջնակարգ կրթ悄�թյան
ատեստատների բաշխման մատյաններ悄�մ: Դպրոցի հիﬓական շրջանավարտների մասին տվյալները լրացնել悄�ց
հետո, հաջորդ տողի կենտրոն悄�մ գրվ悄�մ է «Էքստեռն» բառը և համարակալ悄�մը շար悄�նակելով` լրացվ悄�մ են ս悄�յն
կարգով ավարտական վկայական ստացած դրսեկների մասին տվյալները:
43. Էքստեռն ավարտական քնն悄�թյ悄�նների ամփոփագրերը և քննական գրավոր աշխատանքները պահվ悄�մ են
քնն悄�թյ悄�նները կազմակերպող դպրոց(ներ)悄�մ` դրսեկի` հիﬓական կրթ悄�թյան վկայական կամ ﬕջնակարգ
կրթ悄�թյան ատեստատ ստանալ悄�ց հետո` 1 տարի:
(հավելվածը խմբ. 10.09.12 N 833Ն)
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